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ՊԱՇՏՊԱՆԵ՛Ք ԻՆՔՆԵՐԴ ՁԵԶ 
Ձեր պացիենտներին օգնելու համար դուք 
այնքան ջանասիրաբար եք աշխատել։ 
Համոզվեք նաև, որ պաշտպանում եք ձեր 
առողջությունը` ստանալով COVID-19-ի 
թարմացված (բիվալենտ) խթանիչը ձեր 
առաջնային շարքն ավարտելուց կամ որևէ 
նախորդ խթանիչ դեղաչափ ստանալուց 
հետո առնվազն 2 ամիս անց: COVID-19 
պատվաստանյութերն ու խթանիչներն 
անվտանգ են, հարյուր միլիոնավոր 
մարդիկ ապահով իմունացված են:
 
ՊԱՇՏՊԱՆԵ՛Ք ՁԵՐ ԸՆՏԱՆԻՔԸ 
և ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻՆ 
Երբ Դուք տտեղեկացված եք 
խթանիչ դեղաչափերով,  
COVID-19-ով ծանր հիվանդանալու 
ձեր շանսերը շատ ավելի փոքր 
են, և քիչ հավանական է, որ 
դուք կտարածեք COVID-19-ը 
ձեզ շրջապատողների շրջանում։ 
Խթանիչները վերականգնում են  
COVID-19-ի դեմ 
պաշտպանվածությունը։
 
ՊԱՇՏՊԱՆԵ՛Ք ՁԵՐ 
ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻՆ 
COVID-19-ը կարող է վտանգավոր 
և մահացու լինել, հատկապես ձեր 
խոցելի պացիենտների համար։ 

 
DON’T WAIT, STAY UP TO 
DATE! 
ՄԻ՛ ՍՊԱՍԵՔ, ՏԵՂԵԿԱՑՎԵ՛Ք։

 

ԽԹԱՆԵ՛Ք ՁԵՐ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ։   
ՍՏԱՑԵ՛Ք ՁԵՐ COVID-19-Ի ԹԱՐՄԱՑՎԱԾ (ԲԻՎԱԼԵՆՏ) 
ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԻ ԽԹԱՆԻՉ ԴԵՂԱՉԱՓՆ ԱՅՍՕՐ։

Ստացե՛ք ձեր COVID-19-ի 
թարմացված (բիվալենտ) խթանիչ 
դեղաչափը հետևյալ վայրում՝

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ԵՔ ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ...  
ԽԹԱՆԵ՛Ք ՋԵՐ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹԱՐՄԱՑՎԱԾ 
(ԲԻՎԱԼԵՆՏ) COVID-19 ԽԹԱՆԻՉ ԴԵՂԱՉԱՓԵՐՈՎ։
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